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Comença un nou curs i la feina acadèmica es presenta en un context
social, polític i econòmic força complicat. La UB viu amb preocupació
les novetats en el sistema de determinació dels preus de les matrícu
les, les amenaces al programa Erasmus, les retallades pressupostà
ries a l’educació superior pública... Som la primera universitat del
país i liderem la majoria de les respostes per pal·liar els efectes ne
gatius d’aquestes novetats, i per això defensem amb força el nostre
compromís amb la societat i la reivindicació permanent de l’autono
mia i la suficiència pressupostària en un marc que consideri l’educa
ció superior com a prioritat.
Des de la UB hem donat resposta a molts d’aquests temes crítics
amb una bona gestió i amb accions diverses, com ara el programa
de beques i ajuts especials per tal de donar suport als col·lectius més
vulnerables i fer costat al talent i a la igualtat d’oportunitats. També
hem respost a la difícil situació econòmica afermant complicitats i
confiança amb la societat i amb el sector privat. A tall d’exemples
destacats, cal esmentar la incorporació d’ESTEVE, amb gairebé
2.000 m2, al Parc Científic de Barcelona, la consolidació del Centre
Nacional d’Anàlisi Genòmica o la més que duplicació de la facturació
dels Centres Científics i Tecnològics.
Hem de ser conscients que la situació política i econòmica ens
trasllada un clima d’incertesa i de dificultats que posen en joc la im
plantació de l’espai europeu d’educació superior i les missions soci
als que la universitat pública té encomanades. L’entrevista amb An
toni Esteve, el reportatge sobre la LERU, les múltiples notícies sobre
persones, recerques, premis i distincions són una mostra de la nostra
vitalitat. Les eleccions al Rectorat el proper 22 de novembre seran,
de ben segur, un punt i seguit en l’exercici de les nostres responsa
bilitats col·lectives, una gran festa democràtica que ha de refermar la
nostra autonomia i reforçar la UB pel que fa, sobretot, a la Catalunya
que deixarem a les properes generacions.
Dídac Ramírez
Rector
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Antoni Esteve
i Cruella
«La innovació farmacèutica
s'ha de practicar en un àmbit
absolutament global»
Text: Ester

Colominas
M. Rué

Fotografies: J.

Entrevista

Com recorda la seva etapa com a estudiant universitari?
La universitat va ser una etapa de la meva
vida de la qual tinc molts bons records. Em
va donar l’oportunitat d’accedir a un món,
fins aleshores desconegut, que m’obria
grans expectatives. Era un entorn al qual jo,
personalment, havia d’aportar el meu grau
de responsabilitat, a fi de poder treure’n el
màxim benefici. Des del fet de començar un
programa universitari, en el meu cas Farmà
cia, fins al fet de relacionar-me amb un en
torn professional i amb uns companys d’ar
reu que també començaven aquesta etapa
amb moltes il·lusions i expectatives. Era
compartir, i era un nou repte. Les expectati
ves les vaig poder anar consolidant després
dels estudis, i dels beneficis que en vaig
treure vaig poder fer aportacions al meu en
torn. Va ser una etapa molt rica que recordo
amb afecte i nostàlgia.
I ara, com a empresari, què en pensa de
la Universitat?
Vaig tenir la sort que el meu pas per la uni
versitat va ser bastant intens; la vaig viure d'a
prop i em vaig enriquir molt com a persona.
Entre altres coses, vaig comprovar que les
explicacions dels altres estudiants i les del
claustre de professors tenien un valor excep
cional. Com a empresari, però, sempre m’he
preguntat si la realitat universitària i l’entorn
empresarial estaven prou ben alineats. I a
mesura que vaig aprenent d’aquesta etapa
empresarial, me n’adono que no se’n treu el
màxim profit, ni d’una part ni de l’altra. La
universitat té un potencial enorme, especial
ment pel que fa a la formació i la recerca, i
en la generació de talent, i també en expec
tatives per als joves. Un potencial que, des
prés, l’empresa no recull suficientment.

Un dels objectius de la universitat ha
estat fomentar vocacions científiques.
Actualment, moltes d’aquestes vocacions formades han de buscar feina fora.
Quin valor té el coneixement al nostre
país?
És veritat que, especialment en les àrees ci
entífiques i tecnològiques, molts dels nostres
estudiants, sobretot aquells que aspiren a
dedicar-se a la recerca, opten per marxar a
l’estranger. Això tampoc és dolent, ben al
contrari: jo ho promouria.
Si després tornen...
Sempre que tornin, és clar. Una experiència
a l’estranger és recomanable, sempre que
tinguin l’oportunitat de retornar al nostre
país aquest coneixement que adquireixen
fora. Efectivament, l’aproximació de l’em
presa a la universitat ha de facilitar aquesta
translació, que jo crec que en un futur es
produirà de manera natural perquè les em
preses que no tinguin accés a un bon talent
tindran un futur molt compromès; i a l’inre
vés, les universitats que no tinguin un teixit
empresarial que pugui estirar el talent que
són capaces de produir, difícilment seran
competitives. Si acordem que hi ha aques
ta interdependència, per què no ens hi
avancem? Per què no treballem perquè
d’aquest fet en surti un cercle virtuós que
es retroalimenti a si mateix?
Fa dècades que Esteve, grup capdavanter a Espanya, també és present al
mercat internacional, a Europa, l’Amèrica del Nord i l’Àsia. Què els va impulsar a fer el gran salt?
El meu avi va ser capaç, des de la rebotiga
d’una farmàcia a Manresa, de posar en mar
xa un projecte molt emprenedor: intentar

donar servei a la societat que l’envoltava a
través de productes farmacèutics nous. Ho
va fer en un moment difícil, en plena post
guerra, i ho va aconseguir perquè pensava
que podia aportar valor. Hi havia unes ne
cessitats socials, i ell es veia capaç i compe
tent per donar-hi resposta. I a partir d’aquí va
néixer la vocació investigadora d’Esteve.
La recerca és coneixement aplicat en
allò que ha de ser un producte que generi
valor i, per tant, quan parlem de medica
ments, quan parlem de persones malaltes,
no té fronteres. Quan donem una resposta
en l’àmbit del dolor, per exemple, que és una
de les àrees a les quals ens dediquem, no
pensem en el pacient català que té dolor,
sinó en el pacient de qualsevol lloc del món
que pateix de dolor. I com ens agrada dir,
sempre que hi hagi un malalt amb dolor, in
tentarem seguir fent esforços per poder pal·
liar el seu patiment. Això no té fronteres. La
innovació farmacèutica s’ha de practicar en
un àmbit absolutament global. Aquest espe
rit, aquesta vocació, ens va fer dir: «Què és
el que passa al món? Coneguem-ho». I
aquest coneixement que s’adquireix obrintse al món fa que, després, la teva activitat
tingui una resposta igualment global.
Costa molt col·locar un nou fàrmac en
el mercat?
Sí, costa molt, i costa molt en àmbits diver
sos. És un esforç en recerca i innovació d’al
tíssim nivell. És un esforç també costós des
del punt de vista tecnològic: s’han d’assumir
grans riscos per poder donar resposta a to
tes les etapes del desenvolupament d’un
nou fàrmac. Cal invertir-hi també molta paci
ència. Has de dedicar molts anys a un pro
jecte; poden passar-ne deu fins a aconseguir
de col·locar-lo al mercat.

Antoni Esteve i Cruella (Barcelona, 1958)
Diu que va néixer i créixer envoltat de medicaments i que, per tant, a l’hora d’escollir carrera professional, Farmàcia va ser «l’opció natural». Llicenciat i doctorat
per la Universitat de Barcelona, ha estat a l'empresa familiar, creada el 1929 pel
seu avi, Antoni Esteve i Subirana, responsable del Departament de Nous Productes,
director de Màrqueting, director de la Divisió Internacional, membre del Comitè
Executiu, director de l’Àrea Cientificocomercial i, des del 2005, president; una presidència que compagina amb les del Banc de Sang i Teixits de Catalunya, la
Fundació Príncep de Girona i la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació.
De com entén i explica el paper de la recerca biomèdica i la indústria farmacèutica en la societat actual se’n poden deduir, com a mínim, dues coses: que la seva
«opció natural» va esdevenir, molt aviat, vocació, i que, entre tants medicaments
que l’envoltaven de petit, algú hi devia posar un gran globus terraqüi.
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«La recerca és fruit d'una
voluntat d'aportar valor,
d'un cert inconformisme»

També costa molt des de la perspectiva
estrictament econòmica: s’hi han de dedicar
molts milions d’euros, i amb un risc molt alt.
Aquest «molt, molt, molt» va creixent al llarg
del temps, perquè també augmenten les exi
gències des de la perspectiva reguladora,
especialment pel que fa a la seguretat i, lògi
cament, a l’eficàcia. Un nou fàrmac al mercat
ha d’aportar un valor, ha de respondre millor a
les necessitats del pacient que els ja existents.
Però no sempre hi ha retorn de la inversió feta...
El risc és altíssim. Si d’entrada ja costa que el
producte arribi al mercat, després cal que el
mercat l’accepti tal com el proposes, i cal ser
capaç de demostrar els beneficis que aquest
producte comporta, de demostrar el nivell
d’innovació que ha assolit i que compensa
pagar uns diners extra per accedir-hi, el que
en diem valor a la innovació. Que tot això, fi
nalment, també es tradueixi en resultats de
mercat, és una altra cosa complicada. Totes
aquestes complicacions són les que fan que,
generalment, tan sols el 30 % dels nous fàr
macs que posem al mercat siguin capaços de
retornar la inversió que hem hagut de fer du
rant tants anys.
Què cal fer per contrarestar aquestes
xifres i engrescar la inversió en el sector?
La recerca és fruit d’una voluntat d’aportar
valor, d’un cert inconformisme: «Està bé, pe

rò podria estar millor. Investiguem, innovem,
perquè és millorable i em veig competent per
fer-ho». I és ben cert que aquest és un viatge
que no pots emprendre en solitari, especial
ment quan es tracta de medicaments. Avui
té sentit dedicar tots aquests esforços i as
sumir aquests riscos si tens un entorn que
t’acompanya en el camí, si no vas sol. És
aquest «no anar sol» el que és important i el
que crec que farà que les societats siguin
més o menys competitives en recerca, en
producció de coneixement. Jo demanaria
entorns que ens acompanyin, que ens facin
costat. Parlem de les administracions, lògi
cament, de les universitats, dels centres de
recerca, i de la societat en general, que ha
d’entendre, ha d’interpretar, ha d’acceptar
que la innovació és senyal de progrés, i que
paga la pena mobilitzar esforços. Una soci
etat amb vocació investigadora serà una
societat d’èxit. Des d’aquestes pàgines, ja
que m’ho permeteu, convido que pensem si
volem que els nostres fills puguin gaudir
d’una societat millor i més competitiva, cosa
fonamental per afrontar el futur.
Esteve és un referent en fàrmacs contra
el dolor i dedica també grans esforços en
la recerca per al tractament de la sida.
Un tercer pilar de l’R+D és la recerca en
fàrmacs contra les malalties denominades rares. Què els ha portat a investigar
en aquest àmbit?

Intentem construir un portafoli de recerca ben
equilibrat, que tingui en consideració diferents
elements: riscos tecnològics, les nostres ca
pacitats en matèria professional, en quines
àrees podem ser competitius, riscos econò
mics, com gestionem cadascun dels produc
tes, etc. I amb això, hem estat capaços de
construir tres pilars, tres àrees d’interès prio
ritari per portar a terme la nostra recerca: el
dolor, la sida i les malalties rares.
Jo et diria que una bona gestió dels
equilibris entre aquests tres pilars és el que
ens ha de portar a donar resposta a allò que
pensem que la societat espera de nosaltres.
Volem donar resposta a la societat i atraure
el seu interès envers el que fem a «ca l’Este
ve». Una de les maneres de demostrar-ho és
gestionar recerca que va adreçada a la soci
etat i que no té un sentit econòmic. Com que
les malalties rares afecten un nombre petit,
afortunadament, de malalts, de vegades
també desperten un interès petit per dur a
terme grans inversions dirigides a desenvo
lupar medicaments que les tractin. Pensem
que com a empresa compromesa amb la
societat, hem de ser sensibles a aquests ca
sos. I aquest esforç el fem en col·laboració
amb institucions i col·lectius que compartei
xen el mateix neguit.
Què ha suposat per a la indústria farmacèutica la irrupció al mercat dels
genèrics?

Entrevista

L’acte de presentació del nou Centre de
Descobriment de Fàrmacs d’Esteve al Parc
Científic de Barcelona (PCB) de la UB va tenir
lloc el 19 de setembre passat. Hi van assistir el
president de la Generalitat de Catalunya, Artur
Mas; l’alcalde de Barcelona, Xavier Trias; el
rector de la UB i president de la Fundació del
PCB, Dídac Ramírez; el president d’Esteve,
Antoni Esteve; el director general del PCB,
Salvador Maluquer, i els consellers d’Economia
i Coneixement, Andreu Mas-Colell, i de Salut,
Boi Ruiz, entre altres personalitats.
Al nou centre, de 2.440 m2, dotat amb la
infraestructura i tecnologia més avançada,
hi treballarà un equip de 92 investigadors,
especialitzats en el descobriment de nous medicaments per solucionar problemes mèdics
no resolts d’elevat impacte social, que aportin
avantatges terapèutics i millorin la qualitat de
vida dels pacients.

Els genèrics són productes bioequivalents a
productes innovadors ja existents en el mer
cat que es comercialitzen una vegada ha
caducat la patent del producte original. La
patent és un element important per continuar
fent recerca, perquè permet explotar comer
cialment els resultats del teu esforç. Tot i que
cal dir que l’origen de les patents no era ben
bé aquest. Era —i bàsicament encara ho
és— que els científics puguin compartir al
més aviat possible els seus descobriments,
perquè compartir genera oportunitats de se
guir dedicant esforços en la línia d’investiga
ció oberta. O sigui, és una manera de pro
moure la recerca, que tots reconeixem com
a vàlida, i que tots intentem protegir, i que
després es tradueix en interès comercial.
Els genèrics, especialment en un sistema
sanitari com el nostre, han de tenir el seu
paper: donar resposta al que anomenem
sostenibilitat del sistema i facilitar l’accés al
servei farmacèutic, als medicaments. Que hi
hagi genèrics quan acaba la patent genera
una oportunitat perquè els productes se se
gueixin consumint a un preu més assequible.
Això és absolutament vàlid, i des de la indús
tria, nosaltres hi donem suport. Que en fem
una bona gestió és el que genera aquesta
sostenibilitat i el que permet continuar apos
tant per la innovació. Si per pressions eco
nòmiques —que és el que està passant en
aquests moments— s’estableixen regulaci
ons que afavoreixen d’una manera pronun

ciada l’ús de genèrics, es limitarà l’accés a la
innovació. Si no entenem els genèrics com a
substituts econòmics de productes que han
estat innovadors, si aquests no permeten
donar entrada a nous productes innovadors,
de manera que es mantingui un cercle virtu
ós, podem fer trencadissa, podem malmetre
l’interès per la innovació i perquè hi hagi per
sones i institucions que hi dediquin esforços.
Després de tot el que hem parlat, de l’esforç
que suposa el desenvolupament d’un nou
producte... que finalment no pugui accedir al
mercat o que hi arribi en unes condicions
que li facin difícil l’accés, no té gaire sentit.
Com afecta el copagament a totes les
parts implicades?
El copagament és una de les mesures que
ens han d’ajudar a progressar en la raciona
lització de l’ús del medicament. Si és un co
pagament just i assequible per a les perso
nes —que ho ha de ser— aportarà valor.
Això també comporta que les persones en
tenguin que la medicalització implica un cost
i, per tant, n’han de fer un bon ús. Ben ges
tionat, el copagament farmacèutic ha de
fomentar un consum més eficient i racional
dels fàrmacs.
Fa un moment ens parlava de la necessària interdependència, a parer seu, entre universitat i empresa. Aquesta constatació el va portar, ara fa un mes, a

instal·lar el Centre de Descobriment de
Fàrmacs d’Esteve al Parc Científic de
Barcelona (PCB)? Què hi guanya, en concret, cada entitat? Què hi guanya el país?
És el que dèiem abans: les societats que
entenen que l’economia del coneixement és
el veritable factor de creixement i de compe
titivitat han de ser capaces de generar opci
ons per crear aquest coneixement. I com es
crea? Amb universitats potents i amb empre
ses que estirin d’elles. En l’àmbit farmacèu
tic, a més, la complexitat en R+D creix molt;
cada dia hi ha més disciplines que interve
nen en aquest procés, cada dia es requerei
xen nivells d’excel·lència més elevats. Si vols
ser competitiu a l’hora de tirar endavant
aquests projectes en cadascuna d’aquestes
disciplines, i t’adones que tot sol no n’ets
capaç, no pots marcar-te fites gaire ambici
oses, perquè la ciència et sobrepassa. És
llavors quan busques algú que t’ajudi i t’ado
nes que el teu entorn de recerca, que està
especialment sustentat per la universitat, pot
ser una plataforma estupenda per tenir ac
cés a aquests reptes científics i tecnològics
en què tu no ets capaç d’excel·lir tot sol.
Aquesta és la raó per la qual Esteve ha
anat al Parc Científic de Barcelona, de la Uni
versitat de Barcelona, perquè hem estat
acollits i perquè pensem que junts podem
portar a terme un projecte de recerca més
potent que el que cadascun de nosaltres per
separat ha estat portant a casa seva fins ara.
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Ja hem traslladat tots els nostres labora
toris de recerca bàsica al PCB. Ara és el
moment de demostrar que nosaltres ens
podem beneficiar d’aquest entorn i que el
PCB es pot beneficiar de tenir Esteve, amb
100 investigadors, a les seves instal·lacions.
El repte està servit. A veure si som capaços,
entre tots, de fer l’entesa productiva i generar
expectatives positives per al futur.
Què té Catalunya per haver esdevingut
una plataforma per a la indústria farmacèutica espanyola?
La vocació social a nivell humà, la vocació
social d’emprendre, la vocació social de mi
rar al món. Penso que si gran part de la in
dústria farmacèutica espanyola es troba a
Catalunya és perquè s’han donat els condi
cionants que han fet possible l’existència de
companyies farmacèutiques molt dedicades
a basar el seu model empresarial en la recer
ca i la innovació, que fan esforços més que
considerables, i que, per tant, suposen una
plataforma molt interessant, si la societat ca
talana continua apostant per aquest camí.
Les relacions entre Catalunya i Espanya
viuen un moment crític. Vostè ha demanat als polítics d’una i altra part seny i
respecte mutu. Perquè facin què?
Demano seny i respecte perquè ens hi ju
guem molt. Els reptes de futur estan en

«Els empresaris difícilment
tenim nacionalitats;
busquem l'entorn que sigui
capaç de generar
coneixement»

mans de la societat, i la societat en aquest
sentit ha de fer apostes molt fortes per sortir
d’una situació tan delicada com l’actual. En
un moment en què s’han de mobilitzar esfor
ços hi ha d’haver pau social. Jo recomano
als polítics que treballin per aquesta pau so
cial; probablement serem més capaços de
prosperar i de marcar-nos reptes que facin
la nostra societat millor. I en això, les políti
ques de recerca, novament, hi tenen un pa
per important.
Tot i així, dic que els que portem el «bar
ret d’empresari», per entendre’ns, difícilment
tenim nacionalitats. Busquem el futur de la
nostra empresa i, així com en el passat les
empreses es localitzaven sobre la base del
que trobaven en el seu entorn més pròxim
—tots recordem com era d’important el cost
de la mà d’obra, per exemple—, en el futur
buscaran l’entorn que sigui capaç de gene
rar coneixement. Per tant, tendiran a localit
zar-se en aquells entorns capaços i compe
titius en generació de coneixement. Hi
insisteixo, s’ubicaran on creguin que poden
treure el màxim profit de l’acompanyament
del qual parlàvem per tal de tirar endavant el
seu projecte empresarial.
Siguin quines siguin les fronteres?
Sense fronteres. De fet, tota l’àrea de Bos
ton, per exemple, és molt atractiva perquè
s’hi instal·lin empreses farmacèutiques i bi

otecnològiques. I ja està passant. Hi ha un
corrent de companyies de l’àmbit biotecno
lògic que se n’hi està anant. O a Los Ange
les, Califòrnia: Palo Alto, amb les noves tec
nologies de la informació, ha estat un pol
extraordinari. Les companyies se n’hi ana
ven a crear el seu centre base operatiu. Això
és el que passarà en el futur. I les empreses
farmacèutiques, si volem seguir sent com
petitives en la nostra missió, haurem de fer
el mateix.

El vídeo d’aquesta entrevista i els de números
anteriors, a UBTV, sèrie Referents UB:
www.ub.ubtv
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LERU: el futur
de la recerca
universitària
a Europa
Text: Ester
Fotos: J.

Colominas
M. Rué

«Hi ha dos tipus de recerca: l’aplicada i la que encara no s’ha aplicat». La frase és de George
Porter, expresident de la Royal Society, l’acadèmia de la ciència del Regne Unit. Sir Leszek
Borysiewicz, rector de la Universitat de Cambridge —amb anterioritat director executiu del
Consell de Recerca Mèdica del Regne Unit—, la recollia el passat mes de maig a la UB en la
conferència plenària del 10è aniversari de la Lliga d’Universitats de Recerca Europees (LERU).
La frase li servia per evidenciar que recerca bàsica i recerca aplicada, en el fons, són el mateix,
per reivindicar que «encara que la transferència de l’una a l’altra és llarga, no es pot trencar»,
i per sentenciar que «la recerca bàsica que fem ara s’aplicarà en els propers anys».

«És important —deia Sir Leszek Borysiewicz
en la conferència plenària del 10è aniversari
de la LERU— que les universitats siguin el lloc
on es dugui a terme qualsevol tipus de recer
ca, sobretot perquè són les últimes instituci
ons capaces d’integrar el coneixement pro
cedent de fonts i disciplines molt diverses».
I encara aprofundia en aquest discurs: «Les

universitats poden identificar avenços interes
sants en llocs inesperats i combinar-los per
aportar solucions pràctiques a grans proble
mes. Ho poden fer gràcies al seu abast aca
dèmic, perquè són autònomes i perquè do
nen llibertat als investigadors, a títol individual,
per seguir indicis prometedors. Per bé que els
nostres físics i bioenginyers puguin inventar

un nou aparell amb capacitat de generar be
neficis econòmics, les nostres facultats de
lletres i d’humanitats —sociòlegs, economis
tes, advocats— poden transformar aquesta
capacitat en un benefici socioeconòmic sos
tenible. Com a integradors, podem equiparar
finançament en recerca i problemes socials».
Partint d’aquesta constatació, Borysiewicz
enfocava el futur amb una reivindicació que
poc després assumien com a pròpia tots els
membres de la LERU: «A l’hora de dissenyar
el programa Horitzó 2020, la Unió Europea
hauria de reconèixer que és precisament la
recerca universitària, tant l’aplicada com la
que encara no s’ha aplicat, la que produeix el
creixement sostenible a llarg termini que tant
necessita Europa».

REPORTATGE

«Estar entre els millors permet assolir
fites més elevades»
La LERU és una associació de vint-i-una uni
versitats intensives en recerca que compar
teixen els valors de la docència d’alta qualitat
en un entorn de recerca internacionalment
competitiu. Fundada el 2002, advoca per
l’educació a partir de la conscienciació de
les fronteres del coneixement humà, per la
generació de nou coneixement per mitjà de
la recerca bàsica, que és la font fonamental
d’innovació en la societat, i per la promoció
de la recerca en múltiples fronts, en col·
laboració amb la indústria i la societat en
general. La UB s’hi va integrar el gener del
2010 i és l’única universitat de l’Estat que en
forma part.

d’Europa, aprendre de les seves diferents
maneres de fer i, alhora, mostrar el nostre po
tencial i els nostres punts forts. Els temes de
treball afecten tots els col·lectius relacionats
directament o indirectament amb la recerca,
i això vol dir que ens beneficia a tots, tant in
vestigadors com estudiants, tècnics, gestors,
etc. A més, la LERU és un dels grups amb
més influència a la Unió Europea, de manera
que no només se’ns escolta, sinó que sovint
se’ns demana directament opinió, i participem
activament en l’elaboració de les eines de
gestió de la recerca a escala europea. És com
jugar a la Champions; estar entre els millors
permet assolir fites més elevades.

Per què és important formar part de la
LERU?
Perquè ens situa en un marc únic per donar
la nostra opinió a Europa sobre com ha
d’avançar la recerca i totes les activitats trans
versals que s’hi relacionen. Ens permet com
partir experiències amb les millors universitats

Quins són els trets diferencials d’aquesta Lliga?
La LERU potencia la recerca d’excel·lència i
la docència d’alta qualitat. Només se’n pot
formar part per invitació, i el grup és certa
ment reduït, per tant s’hi treballa de manera
molt àgil i ràpida, generant publicacions i

Conxita Àvila,
delegada del rector per a
Accions Especials de Recerca.

11

12

REPORTATGE

«La LERU és un dels grups
amb més influència a la
Unió Europea»

articles d’opinió en un temps molt breu. Això
ens permet posicionar-nos en moments de
cisius amb prou marge perquè la UE pugui
reaccionar i incorporar els nostres suggeri
ments en els documents en què està treba
llant. En xarxes o grups més grans, que te
nen altres funcions, això és molt difícil.
La LERU és una xarxa molt dinàmica,
amb moltes reunions de treball sobre temes
concrets, que sempre donen lloc a un docu
ment o a una opinió consensuada que va
adreçada directament als gestors a escala
europea i a la comunitat universitària. La se
va transversalitat fa que s’hi treballin aspec
tes tan diversos com ara la millora dels trà
mits per facilitar la gestió de projectes
europeus, la carrera investigadora, els fons
de pensions dels investigadors, les qüesti
ons de gènere, bioètica, l’accés obert, la
transferència o doctorats conjunts. També
s’organitzen escoles d’estiu i conferències
per a estudiants brillants.
En quins aspectes ha tingut més pes la
participació de la UB?
A la LERU hi ha universitats de gran prestigi
internacional, com és el cas de Cambridge i
Oxford, però podem dir que la UB és una de
les més actives a la Lliga, juntament amb la
University College de Londres i la Universitat
de Lovaina. No només hem proposat temes

i hem participat en la majoria de les propos
tes de les altres universitats, sinó que també
hem organitzat un bon nombre de reunions
a casa nostra. El més destacable, però, és
haver tingut l’oportunitat de mostrar com
gestionem algunes qüestions que per a al
tres universitats són força complexes, i en
les quals la UB porta un bon avantatge. És el
cas, per exemple, del nostre sistema de ges
tió de dades —Curricul@, GREC, PDA—,
molt valorat per algunes de les universitats
integrants de la xarxa, o bé la nostra Oficina
de Projectes Europeus, tot un referent dins
la LERU, o també la Fundació Bosch i Gim
pera, que és un instrument fonamental en el
nostre sistema de transferència.
Lògicament, també hem de prendre nota
de moltes coses, i el fet de trobar-nos en
aquest context privilegiat ens facilita models
amb els quals podrem treballar amb vista al
futur. Alguns exemples són els plans estratè
gics de recerca, la captació de talent, les pen
sions dels investigadors, les associacions
Alumni i el mecenatge o els doctorats conjunts.
Quina repercussió ha tingut la crisi econòmica en les relacions i els projectes
de les universitats que pertanyen a la
Lliga i, en concret, de la UB?
Algunes institucions la notem més que d’al
tres, en part perquè depenem més dels fons

El maig passat, els rectors de la LERU es van
reunir a la UB amb motiu
del desè aniversari de
la xarxa i van aprofitar
l’avinentesa per subscriure davant els mitjans
i la societat en general
el document global que
va presentar Sir Leszek
Borysiewicz com a conferència plenària.
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© LERU Office – Veerle Van Kerckhove.

públics, però totes les universitats europees
pateixen la crisi d’una manera o altra. A la UB
ens mantenim en bons percentatges d’apro
vació pel que fa a projectes del Pla nacional,
però ens cal potenciar la col·laboració amb
projectes a escala europea. Hem de sortir a
buscar els recursos a Europa, ja que aquí ara
mateix no hi ha gaire opció. Cal tenir present
que, en qualsevol cas, el que es prioritza
sempre és l’excel·lència, i la UB té un gran
nivell en determinades àrees, com ho de
mostren els projectes europeus vigents i el
nostre èxit en els ajuts concedits pel Consell
Europeu de Recerca. Ara mateix estem tre
ballant en els nous instruments del programa
Horitzó 2020: programes conjunts (JPI), pro
grames d’innovació i emprenedoria (EIP) i
comunitats de coneixement i innovació (KIC),
la qual cosa ens permetrà estar molt ben
preparats quan s’obri el període per poder
optar als fons europeus per a la recerca. No
podem desaprofitar aquesta oportunitat.
LERU: www.leru.org
Third LERU Doctoral Summer School 2012 organitzada per la UB:
http://www.ub.edu/lerudss2012/en/index.html
10th Anniversary LERU Conference:
http://10yearsleru.org/
Horitzó 2020: http://ec.europa.eu/research/
horizon2020/index_en.cfm
JPI: http://ec.europa.eu/research/era/areas/
programming/joint_programming_en.htm

Jordi Alberch
Vié,
vicerector de
Recerca

«Les accions de la
LERU estan dirigides a influir en les
estratègies de política científica de la
UE. Això situa la
nostra Universitat,
com a membre de
la LERU, en primera línia en la presa
de decisions sobre
les directrius de la
recerca i innovació
a Europa.»

Carme
Verdaguer,

directora de la
Fundació Bosch
i Gimpera
«Per mitjà de la
LERU hem pogut
intercanviar experiències amb els
responsables de
transferència de
tecnologia sobre
fons "prova de concepte", el perfil i
acreditació dels
professionals de
transferència i la
governança i organització de les nostres oficines.»
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El 17 de juliol passat, la LERU i la Comissió Europea van signar un memoràndum d’entesa (MoU) per a la
consecució de l’Espai Europeu de Recerca (ERA). Segons aquest memoràndum, la LERU encoratjarà els
seus membres a dur a terme, abans d’acabar el 2013, un seguit d’accions relacionades amb la contractació
oberta, les carreres de recerca, el gènere, la mobilitat, l’accés obert, la formació doctoral, la transferència
de coneixement, l’aprenentatge electrònic i la cooperació científica.
A dalt, Robert-Jan Smits, director general de Recerca i Innovació a la Comissió Europea, i Máire
Geoghegan-Quinn, comissionada europea per a la Recerca, la Innovació i la Ciència. A baix, Kurt
Deketelaere, secretari general de la LERU, i Bernd Huber, president del Consell Directiu de la LERU.

Enric I.
Canela,

director de
l’Escola de
Doctorat
«La LERU, que
aplega les millors
universitats europees, les més intensives en recerca, ens
permet compartir
models d’èxit i influir en les decisions de la Comissió
Europea que marcaran el nostre futur. Envoltats de
qualitat, no podem
més que enriquir-nos i millorar.»
© Idibell.

Ignasi
Sánchez,

cap de l'Oficina
de Projectes
Internacionals
de Recerca
«A més d’interactuar amb les oficines
de gestió dels altres membres, hem
pogut exposar i defensar les nostres
opinions davant de
les persones i organismes responsables d’establir les
polítiques de gestió
dins del nostre
àmbit.»

Anna
Villarroya,

representant UB
a la LERU en
temes de gènere
«Més enllà de compartir estratègies i
programes adreçats a assolir
l’excel·lència sense
biaix de gènere, ser
membre de la LERU
suposa vetllar conjuntament per la
implantació efectiva d’aquestes
mesures.»

Jordi
Tresserras
Juan,

coordinador
del programa
de postgrau de
Turisme Cultural
«La participació
de la UB en el grup
LERU-Heritage és
clau en el context
actual de cerca de
noves vies de sostenibilitat i finançament dels programes de recerca
en humanitats i
ciències socials.»

VO: entrevistes en versió original

versió en català completa a: www.ub.edu/web/ub/ca/
versió original en anglès completa a: www.ub.edu/web/ub/en/
versió original en castellà completa a: www.ub.edu/web/ub/es/

VO
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Gikas Hardouvelis:
"The Greeks have
to do their part
but the Europeans
should also loosen
the leash so to
speak"

G

ikas Hardouvelis, Profes
sor at the University of
Piraeus and former Di
rector of the Economic Office of
the former Greek Prime Minister,
took part last June in the Euro
pean Financial Management As
sociation (EFMA) International
Congress, which this year was
held at the Faculty of Economics
and Business of the UB.
In your speech there has been
some criticism of countries in
Northern Europe and their relationship with countries in
the South. But these states,
such as Greece or Spain, must
have also made mistakes.
When the Euro area was formed,
in 1999, individual countries lost
their monetary policy, which was
the traditional tool that they could
use to avoid problems. The only
thing that was left to them, be
sides following fiscal discipline,
was to fix the structure of their
economies and be able to com
pete by fixing their own struc
tures and markets, not allowing
oligopolies to take over, not al
lowing privileges. This is what
they had to do, but they did not
do it because of the formation of
the Euro area. This is the irony.
The formation of the Euro
area takes away the incentive
and the pressure on the politi
cian and on the citizen to claim
reforms, because the markets
perceived every country like a

small Germany and they lent
money to Greece. Those low in
terest rates that came with sta
bility implied that credit expand
ed a lot faster than it should
have and governments had no
incentive to bring down their
debt, so this created a real state
bubble in some countries like in
Spain or in Ireland. Hence, it
was the creation of the Euro ar
ea that gave that incentive, be
cause once the citizen sees his
or her living standards going up,
he or she doesn’t complain and
the politician who has the bur
den to do the reforms doesn’t
think about reforms because
everybody is happy and reforms
usually cost votes. Since our liv
ing standards are going up why
should you change something?
There’s an American saying that
says “if it ain’t broke, don’t fix it”,
and that’s how they perceived it.
They didn’t understand what
economists were saying. I my
self in Greece kept writing and
saying that we were not doing
well, that we had a problem, that
we had to fix the reforms, be
cause the current account defi
cit was huge and we couldn’t
compete in Europe.
I had seen this being a prob
lem in Portugal and in Spain, but
nobody paid attention. The typi
cal answer of anybody who
doesn’t understand economics
would be a proverb in Greek that
says “Greece never dies”, “we’re

doing well, come on, you’re just
an economist and don’t under
stand real life”.
How do you see the economic and political development
in Greece in the short term?
In the nearer future, Greece has
to make sure it sticks and is not
forced to abandon the Euro ar
ea. The possibility of Greece
exiting has higher probability
now than we used to think a
year or two ago. So Greece
should be given a little bit more
time to fix its economy because
the stricter you become on the
fiscal side, the worst the reces
sion gets, and if the recession
does not stop, there is no way
for the Greeks to fulfil what’s re
quired of them and the popula
tion will get angrier and angrier
and they will listen to any popu
list that promises them every
thing at no cost. So the danger
is very high for Greece today.
The recent elections showed the
anger of the population because
they threw away the two major
parties, which traditionally held
the 30% of the votes but now
they shrunk almost completely.
So something must be done
and this takes two to tango: the
Greeks have to do their part but
the Europeans should also loos
en the leash so to speak; they
ought to give Greeks more time
for the economy to stabilise, for
example.
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Els Vespres de la UB
El passat mes de juliol i per setè any
consecutiu, els jardins de l’Edifici Histò
ric de la UB es van omplir de música. El
cicle de concerts Els Vespres de la UB
ha esdevingut una proposta consolida
da a la ciutat que permet gaudir de les
propostes més personals de l’escena
catalana actual en un espai verd, singu
lar i obert a tothom. La Iaia, Cálido Ho
me, Micu, Eloi el Bon Noi, The Seihos i
Bremen van ser les formacions progra
mades per a aquesta edició, que va
tenir el suport de Moritz. Un any més,
Els Vespres van rebre una bona respos
ta per part del públic, que va omplir tots
els concerts.
© Concert Bremen – Ioana Manolache.

© Concert La Iaia – Albert González.

Primera exposició a Barcelona d’Ángel Orensanz
Ángel Orensanz (Laurés, Osca) és un
artista espanyol establert a Nova York
des de mitjans dels anys vuitanta que
gaudeix d’una àmplia projecció internaci
onal i és a bastament reconegut per la
crítica especialitzada. L’Edifici Històric de
la UB va acollir de juny a novembre l’ex
posició «Temps, espai i innovació», la
primera mostra individual que fa Oren
sanz a la ciutat de Barcelona, on es va
formar com a escultor. L’exposició ocu
pava dos espais diferenciats de l’edifici:
el vestíbul, on s’exhibia una selecció d’es
cultures i relleus, i el jardí, que va acollir
una instal·lació d’elements tèxtils que in
teraccionaven amb l’entorn paisatgístic.

Una fundació amb vocació de servei a la cultura
Les obres de 42 artistes que van parti
cipar en el Premi de Pintura Internacio
nal Guasch Coranty 2012 es van expo
sar del 14 de juny al 29 de juliol al Centre
Cultural Metropolità Tecla Sala de l’Hos
pitalet de Llobregat. Aquest premi és un
dels més ben dotats econòmicament
de tot l’Estat espanyol en aquest àmbit
i té com a premissa essencial promoure
i difondre la creació pictòrica més inno
vadora a escala internacional. El convo
ca la Fundació Guasch Coranty, una
institució privada sense ànim de lucre
gestionada per un patronat del qual for
ma part majoritària la UB, a través de la
Facultat de Belles Arts.

© Kepa Garraza (primer premi).

© Damià Vives (segon premi).

laboratori
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© Concert Bremen – Ioana Manolache.

©Izabela Kowalczyk (menció especial).

© Concert Seihos – Ioana Manolache.

© Manuel Antonio Domínguez (tercer premi).
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Obres d’ampliació al campus Ciències
de la Salut de Bellvitge
Al gener es van iniciar les obres
de construcció del nou edifici del
campus Ciències de la Salut de
Bellvitge, projecte arquitectònic
d’Albert de Pineda. L’edifici, que
està previst que s’acabi de cons
truir a començaments del 2013,
tindrà catorze aules de diferent
capacitat, deu laboratoris do
cents, una sala de graus i semina
ris. El projecte total acabat tindrà
6.000 m2 de superfície construïda.
Les obres estan finançades
amb fons concedits al campus
d’excel·lència internacional
HUBc, el campus de la salut de
la UB, en la convocatòria del
2010. També disposen de finan
çament del Pla d’inversions de
les universitats públiques de Ca
talunya del Departament d’Eco
nomia i Coneixement.
D’altra banda, a finals del
mes de juny es va adjudicar el
concurs d’idees per a una resi
dència al campus de Bellvitge
adreçada a estudiants, professo
rat i familiars de pacients de
l’hospital. El projecte comprèn
prop de 200 habitacions individu
als i 50 habitacions dobles, amb
cuina i diversos espais comuns.
La superfície construïda serà
al voltant de 8.200 m2, tenint en
compte l’espai destinat a aparca
ment. La proposta, adjudicada a
BCA Arquitectura - Batllori & Tre
pat Arquitectes, es resol amb dos
blocs situats perpendicularment
al carrer de la Residència, de 6 i
11 plantes d’alçada, que tanquen
l’espai i deixen un pati interior. El
HUBc ha finançat el concurs amb
una subvenció del Ministeri
d’Educació dins la convocatòria
de campus d’excel·lència interna
cional (CEI) del 2010.

tats en total. Per part de la UB,
estan integrades al HUBc una
part de la Facultat de Medicina,
l’Escola Universitària d’Inferme
ria, la Facultat d’Odontologia, la
Clínica Odontològica i la Clínica
Podològica de la UB. També
són entitats agregades l’Hospi
tal Universitari de Bellvitge, l’Ins
titut Català d’Oncologia, l’Institut
d’Investigació Biomèdica de
Bellvitge (IDIBELL) i el Biopol de
l’Hospitalet.

El campus en xifres
Actualment, el campus Ciències
de la Salut de Bellvitge de la UB

ques). El curs 2010-2011, es van
titular al campus 576 estudiants.
En total, hi estudien 4.178
persones i hi treballen 769 do
cents i investigadors, a més de
184 treballadors d’administració
i serveis. Al campus hi ha, doncs,
un total de 5.081 persones.
Des del vessant de la recer
ca, molts dels investigadors de
la UB també duen a terme la
seva activitat a l’IDIBELL. En el
període 2008-2010, al campus
s’hi han desenvolupat 504 pro
jectes de recerca i s’hi han ge
nerat ingressos per valor de
7.154.064 euros.

El rector de la UB i l’alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat van visitar les obres el passat mes de juliol.

Pol biotecnològic
El campus Ciències de la Salut
de Bellvitge, amb vuit entitats
agregades al HUBc, és un dels
pols principals d’aquest campus
d’excel·lència internacional, el
qual agrupa prop de trenta enti

disposa de tres edificis (l’aulari, el
pavelló de govern i l’estabulari) i,
en conjunt, la superfície constru
ïda és de 29.044 m2. Des del
punt de vista dels ensenyaments,
el campus acull la docència dels
graus d’Infermeria, Medicina,
Odontologia i Podologia, així
com dels dos primers cursos de
Ciències Mèdiques Bàsiques i
d’Enginyeria Biomèdica. També
s’hi imparteixen quatre màsters
universitaris (Cirurgia Podològica,
Lideratge i Gestió dels Serveis
d’Infermeria, Cures Infermeres:
Metodologia i Aplicacions i Re
cerca en Ciències Odontològi

Aspecte de l’aulari un cop finalitzat.
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Neix UB Economics

El catedràtic d’Economia de la Universitat d’Oxford Anthony
Venables va intervenir en l’acte de presentació de la nova
plataforma.

La Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona ha creat la
plataforma UB Economics, que centralitza i coordina tots els departaments i
instituts de recerca en economia i té una clara vocació d’internacionalització.
Els objectius d’UB Economics, que ha estat possible gràcies a la col·
laboració de l'Obra Social la Caixa, són reforçar l’estructura de recerca, posi
cionar-se com a centre d’excel·lència en l’àmbit de l’economia i atraure inves
tigadors i estudiants estrangers. En aquest sentit, UB Economics dóna una
prioritat especial al seu programa d’Economia per a graduats universitaris
d’arreu del món, el Graduate Program, que s’ofereix totalment en anglès i que
consta de dues fases: la de màster i la de doctorat, en el seu període de re
cerca. La primera, el màster oficial d’Economia, s’orienta fonamentalment a la
capacitació en tasques de recerca i dóna accés al doctorat d’Economia, un
doctorat que, des de fa uns anys, ha estat distingit amb la menció d’excel·
lència del Ministeri d’Educació i Ciència.
La nova plataforma també neix amb l’objectiu de contribuir a consolidar
Barcelona com a capital europea de la recerca en economia i com a pol
d’atracció per a investigadors i estudiants estrangers.

La UB es troba entre les 200 millors universitats del món
A la darrera edició del rànquing
que edita la revista especialitza
da The Times Higher Education (THE), la Universitat de
Barcelona manté la seva posició
en el rang de llocs compresos
entre el 201 i el 225, recupera
lideratge en el panorama univer
sitari a l’Estat, i se situa entre els
cent millors centres universitaris
europeus.
La Universitat de Barcelona
es troba també entre les 200 mi
llors universitats del món, segons
la nova edició dels QS World
University Rankings 20122013. La UB ocupa el lloc 187 en
un rànquing mundial que està
encapçalat per l’Institut Tecnolò
gic de Massachusetts (MIT, Es
tats Units), la Universitat de
Cambridge (Regne Unit), la Uni
versitat de Harvard (Estats Units),
l’University College de Londres
(UCL, Regne Unit) i la Universitat
d’Oxford (Regne Unit).
Els QS World University
Rankings avaluen la qualitat de
la recerca i la docència, la con
tractació dels graduats i el grau
d’internacionalització de cada
centre universitari, mitjançant un
conjunt d’indicadors que analit

zen la reputació acadèmica i
empresarial, la proporció entre
professors i estudiants, les cita
cions per professor i, finalment,
el nombre de professors i estu
diants internacionals.
Cal subratllar que la UB és
l’única universitat espanyola que
es troba en el top 200 mundial
en les cinc grans àrees del co
neixement —Arts i Humanitats,
Enginyeria i Tecnologia, Ciències
de la Vida i Biomedicina, Ciènci
es Naturals i Ciències Socials i
Gestió— analitzades pels QS
World University Rankings 2012.
També es manté líder a tot l’Estat
en les àrees de Ciències de la
Vida i Biomedicina i en Ciències
Naturals —dues branques cien
tífiques altament competitives en
l’escenari internacional—, i ha
millorat posicions en Enginyeria i
Tecnologia i en Ciències Natu
rals. A més, es troba entre les
100 millors universitats del món
en tres d’aquests cinc àmbits del
coneixement, en concret, Arts i
Humanitats, Ciències de la Vida i
Biomedicina i Ciències Naturals.
La UB també manté la seva
posició en l’Academic Ranking
of World Universities 2012

(ARWU), publicat aquest mes
d’agost. Concretament, apareix
en el grup d’universitats situades
entre les posicions 201 i 300 en
aquest rànquing de periodicitat
anual que publica el Center for
World-Class Universities de la
Universitat Jiao Tong de Xangai
(Xina). La UB és, d’altra banda,
una de les 100 millors universi
tats del món en l’àmbit de conei
xement de Medicina Clínica i
Farmàcia segons l’ARWU, que
també estableix rànquings d’uni
versitats en alguns àmbits de
coneixement concrets. Així, la
UB figura, a més, entre les 150
primeres universitats en l’àmbit
de Ciències de la Vida i Agríco
les, així com en les matèries de

Física i de Química, i està en l’in
terval que va de les posicions
150 a 200 en Ciències Naturals i
Matemàtiques. També és l’única
de l’Estat que es troba en el grup
de les 100 primeres universitats
en Medicina Clínica i Farmàcia.
La Universitat de Barcelona
encapçala també el rànquing
I-UGR d’universitats espanyoles
segons camps i disciplines cien
tífiques en set dels dotze camps
científics analitzats en el període
2007-2011, apareix a l’informe
CYD 2011 com el centre univer
sitari de l’Estat amb més pro
ducció científica, i és la tercera
universitat més ben valorada de
l’Estat al rànquing «50 carreras» del diari El Mundo.
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El Parc Científic de Barcelona, a la convenció
internacional BIO 2012, a Boston

© Boston: PCB.

«Connecta, busca socis i inno
va». Amb aquest lema es va pre
sentar la vintena edició de la con
venció internacional BIO 2012, la
principal fira de biotecnologia
mundial, al mes de juny a Boston
(Massachussets, Estats Units).

Xarxa d'Unitats de
Cultura Científica
La UB ja forma part de la
Xarxa d'Unitats de Cultura
Científica i de la Innovació
(UCC+i).Com a integrant
de la Xarxa d’UCC+i, la
UB podrà fer servir la imat
ge de pertinença al grup
en tots els materials i en
les activitats de divulgació
científica. A més, tindrà
preferència en les troba
des i en la formació espe
cífica que organitzi el Mi
nisteri i obtindrà puntuació
addicional en la convoca
tòria d’ajudes del Progra
ma de cultura científica i
de la innovació que gesti
ona la FECYT.

Un any més, la delegació catala
na, coordinada per Biocat i en
guany encapçalada pel president
de la Generalitat, Artur Mas, va
ser la més nombrosa de tot l’Es
tat espanyol (va representar el
60 % del total), i més d’un 40 %

de les empreses que hi van par
ticipar amb estand propi estan
ubicades al Parc Científic de Bar
celona (PCB).
Un total de 49 empreses (32
d’elles amb estand), 21 instituci
ons i més de 100 delegats van

El catedràtic
Màrius Rubiralta,
nou director
del campus de
l’Alimentació
de Torribera

conformar la delegació catalana
a la convenció, a la qual, a més
del president de la Generalitat,
també van assistir el conseller
d’Economia i Coneixement, An
dreu Mas Colell, i el conseller de
Salut, Boi Ruiz, entre altres re
presentants del Govern. El di
rector científic del PCB, Jesús
Purroy, també va formar part de
la delegació catalana.
Les empreses ubicades al
PCB que hi van participar són:
Aromics, Bionure Farma, Immu
novative Developments, Intelli
gent Pharma, Janus Develop
ments, Kymos Pharma Services,
Neurotec Pharma, Omnia Mole
cular i Palobiofarma (amb estand
propi), Advancell, Era Biotech,
Esteve i Ysios Capital Partners
(sense estand). La convenció va
reunir més de 15.000 delegats de
65 països, més 900 expositors i
1.800 companyies. Cal recordar
que el sector biotecnològic cata
là factura 15.600 milions d’euros
anuals, un 30 % del volum eco
nòmic del sector a tot l’Estat.

El passat 21 de maig es va nomenar el cate
dràtic Màrius Rubiralta Alcañiz, del Departa
ment de Farmacologia i Química Terapèutica
de la Facultat de Farmàcia, delegat del rector
com a director del campus de l’Alimentació de
Torribera, campus de la UB ubicat a Santa Co
loma de Gramenet.
L’objectiu d'aquest nomenament és impul
sar i desenvolupar el projecte del campus de
l’Alimentació de Torribera, on es vol proporcio
nar una formació científica bàsica i aplicada en
totes les facetes de les ciències de la nutrició
humana i la dietètica i la seva relació amb la
salut i la qualitat de vida en totes les etapes de
la vida, així com una formació professional,
continuada i ocupacional en aquests àmbits i
un impuls de la recerca i la transferència de
tecnologia.
Màrius Rubiralta (Manresa, 1952) va ser
secretari general d’Universitats del Ministeri
d’Educació entre l'abril del 2008 i el gener del
2012. Anteriorment, havia estat rector de la
Universitat de Barcelona, des del maig del
2005.

Màrius Rubiralta és catedràtic de la Facultat de Farmàcia.
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Notícies

breus
L’escriptor i periodista uruguaià Eduardo Galeano va iniciar la

gira de presentació per Espanya del seu nou llibre Los hijos de
los días (Siglo XXI, 2012) al Paranimf de la UB. Los hijos de los

días és un recull de 366 històries, reals o imaginades per
l’escriptor, com la del nen colombià que abans de quedar cec
va tenir com a darrera visió l’inoblidable gol de Maradona
contra Anglaterra al Mundial de Futbol del 1986, o la que
recorda el dia en què Salvador Allende va prendre possessió
de la presidència de Xile i va anunciar que nacionalitzaria el
coure i que no en sortiria viu.

Eduardo Galeano signa el Llibre d’Honor de la UB.

A finals del passat mes de juny va tenir lloc a l’Aula Magna de la UB un

col·loqui sobre l’obra de la premi Nobel de Literatura el 2009, Herta Müller, en
què va participar la mateixa escriptora, com també la catedràtica de Literatura
Alemanya de la UB Marisa Siguán i la traductora Isabel García Adánez. L’acte,

adreçat especialment a experts, investigadors i alumnes de llengües
germàniques, va ser fruit de la col·laboració entre la UB, el Servei Alemany
d’Intercanvi Acadèmic (DAAD) i el Goethe Institut.
L’Acadèmia sueca va atorgar ara fa tres anys el Premi Nobel de Literatura a
Herta Müller «perquè, amb la seva poesia concentrada i la franquesa de la
seva prosa, descriu el paisatge dels desposseïts». Poetessa, novel·lista i
assagista, Müller, desconeguda per al gran públic fins que se li va concedir
aquest guardó, ha explicat com ningú altre l’horror de la dictadura a
Romania i el desarrelament dels qui, forçats pel règim de Ceaucescu, van
haver d’emprendre el camí de l’exili.

L’homenatge a Fabián Estapé que va tenir lloc el 26 de juny al Paranimf de
l’Edifici Històric de la UB va esdevenir una reivindicació de la figura d’aquest
il·lustre economista i exrector de la Universitat i del seu llegat com a exemple
valuós per afrontar els reptes d’avui i del futur. L’acte va ser presidit pel rector

de la UB, Dídac Ramírez, el conseller d’Economia i Coneixement de la
Generalitat, Andreu Mas-Colell, i la degana de la Facultat d’Economia i
Empresa, Elisenda Paluzie. A més d'assistir-hi nombrosos companys i
deixebles d’Estapé, també van participar en l’acte d’homenatge Jordi Goula,
periodista del diari La Vanguardia; Miquel Corominas, catedràtic del
Departament d’Urbanisme de la UPC, que va parlar de la implicació
d’Estapé en l’anàlisi urbanística de Barcelona; Joan Mas, soci número u del
Cercle d’Economia; Lluís Maria de Puig, president de la Fundació Ernest
Lluch; els catedràtics Josep M. Gil-Vernet i Joan Hortalà, membres de
l’equip de govern de Fabián Estapé durant el seu mandat com a rector, i
Manuel Estapé, en representació de la família.
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Els neandertals, pintors
d’Altamira?

Científics de diverses universi
tats i institucions de recerca,
entre els quals hi ha João Zilhão,
investigador ICREA del Semina
ri d’Estudis i Recerques Prehis
tòriques (SERP) de la UB, van
publicar el juny passat a la revis
ta Science l’article «U-series da
ting of Palaeolithic art in 11 ca
ves in Spain», en el qual s’aplica
un nou mètode per datar les
pintures rupestres d’onze coves
de Cantàbria i d’Astúries. Con
cretament, s’ha emprat el mèto
de de la sèrie de l’urani per datar
els dipòsits de calcita formats en
contacte amb les pintures ru
pestres. Aquest mètode, força
habitual en la recerca geològica
i que no té les limitacions de la
datació mitjançant el carboni 14,
ha donat a les pintures observa
des més anys d’antiguitat que
els que s’havia establert fins ara:
com a mínim són 20.000 anys
més antigues. Així, algunes de
les pintures es remuntarien a
uns 40.800 anys d’antiguitat, al
primer Paleolític superior, i fins i
tot s’obre la possibilitat que
aquestes primeres manifestaci

ons artístiques al continent eu
ropeu fossin realitzades pels
neandertals o fossin el resultat
de la interacció entre els nean
dertals i els humans moderns.
L’estudi s’ha dut a terme en
onze coves de Cantàbria i d’As
túries amb conjunts d’art prehis
tòric excepcionals i, en alguns
casos, declarats patrimoni mun
dial per la UNESCO, com ara
Altamira, El Castillo, La Pasiega,
Covalanas, El Pendo i Tito Bus
tillo. Es tracta d’una recerca in
ternacional en què han partici
pat, a més dels investigadors del
SERP-UB, experts de la Univer
sitat de Bristol, el Centre Nacio
nal de Recerca sobre l’Evolució
Humana, la Universitat del País
Basc, la Universitat de Sheffield,
la Universitat d’Alcalá de Hena
res, la Universitat de Cantàbria i
el Museu Nacional i Centre de
Recerca d’Altamira.
El SERP, dirigit pel catedrà
tic Josep M. Fullola, és un grup
de recerca vinculat a la càtedra
de Prehistòria del Departament
de Prehistòria, Història Antiga i
Arqueologia de la UB.

Troballa al Garraf de
les restes d’un elefant de
100.000 anys d’antiguitat
Les excavacions arqueològi
ques a la cova del Rinoceront
de Castelldefels, dirigides per
investigadors del Grup de Re
cerca del Quaternari, del Se
minari d’Estudis i Recerques
Prehistòriques (SERP) de la
Universitat de Barcelona, han
descobert part de l’esquelet
d’un elefant jove, aproxima
dament menor de 7 anys.
Aquestes restes, que tenen
uns 100.000 anys d’antiguitat,
són les primeres que es tro
ben al massís del Garraf d’un
esquelet pràcticament com
plet de proboscidis (ordre de
mamífers que comprèn els
elefants i els mamuts). Es
tracta d’una troballa excepci
onal ja que les restes comple
tes d’elefants en coves són
escasses a Catalunya.
La troballa d’aquest ele
fant, més antic que el mamut
llanut, evidencia que a la costa
central catalana amb anterio
ritat a l’arribada del mamut,
propi de períodes freds, hi vi

vien els elefants. Les restes
d’aquest elefant, juntament
amb altres espècies, com per
exemple nombroses restes de
tortuga mediterrània (Testudo
hermanni) —localitzades tam
bé a la cova del Rinoceront—,
posen de manifest que a la
costa central catalana les
condicions climàtiques de fa
100.000 anys eren càlides.
Les excavacions arqueo
lògiques estan encapçalades
pels investigadors Joan Daura
i Montse Sanz, membres del
Grup de Recerca del Quater
nari-SERP de la UB. Les ex
cavacions estan sufragades
per l’Ajuntament de Castellde
fels i el Servei d’Arqueologia i
Paleontologia de la Generali
tat de Catalunya, juntament
amb altres entitats i empre
ses, com ara el Grup de Re
cerques Històriques de Cas
telldefels (GREHIC), el Grup
Soteras i l’Associació de Veïns
i Veïnes Independents de
Castelldefels (AVVIC).

recerca

Objectiu: evitar el col·lapse de la
biodiversitat en àrees protegides dels
boscos tropicals

© Isabel C. Alves.

Moltes de les àrees tropicals
protegides d’arreu del planeta
estan en risc de perdre bona
part de la biodiversitat, segons
un estudi publicat a la revista
Nature en què han participat
més de dos-cents científics de

tot el món, entre els quals hi ha
l’expert Juan Carlos Guix, col·
laborador del Departament de
Biologia Animal i membre del
Grup de Recerca de Biologia i
Ecologia Evolutives dels Tetràpo
des. Aplicacions a la Conserva

ció de la UB. La recerca, dirigida
per William Laurance, de la Uni
versitat James Cook, d’Austràlia,
alerta de les principals amena
ces sobre la riquesa biològica
dels boscos tropicals a tot el
món i també perfila estratègies

d’acció per millorar-ne la conser
vació a llarg termini.
Tal com explica el professor
Laurance, «prop de la meitat de
les reserves mostren dificultats
per mantenir la biodiversitat origi
nal i bona part de la biodiversitat
dels boscos tropicals desaparei
xerà si no millorem la conservació
de les àrees protegides». L’equip
ha analitzat la variació durant els
darrers trenta anys d’un ampli
conjunt de bioindicadors i parà
metres ecològics en 60 àrees de
boscos tropicals protegits d’Amè
rica, Àfrica, Àsia i Oceania. Se
gons l’estudi, que identifica els
canvis ambientals que podrien
posar en perill les reserves, les
àrees més vulnerables són les
més exposades als efectes dels
colons il·legals, la caça i l’explota
ció comercial de la fusta. Segons
Juan Carlos Guix, «no pots pre
servar una àrea si no tens cura
també del seu entorn. Per contra
restar les interferències negatives
de l’acció de les persones, la
pèrdua d’hàbitats i l’extinció d’es
pècies caldrà prendre mesures
noves i urgents de gestió de la
biodiversitat».

Les poblacions d’eriçons marins a la Mediterrània:
vint anys de recerca a les illes Medes
Un article publicat a la revista
PLoS ONE, que té com a primer
autor el professor Bernat Hereu,
del Departament d’Ecologia de la
UB, revela els principals resultats
de vint anys d’estudis científics
de monitorització a les illes Me
des sobre les poblacions d’eri
çons de mar Paracentrotus lividus i Arbacia lixula. El treball
permet entendre quins proces
sos regulen les poblacions natu
rals de garotes a llarg termini, i
inclou episodis extraordinaris
com el violent temporal que va
afectar les costes catalanes el 26
de desembre del 2008, que va fer
desaparèixer prop del 80 % de la
població d’eriçons marins a les
Medes i la costa del Montgrí. La
recerca, feta amb la col·laboració
del Parc Natural del Montgrí, les

Illes Medes i el Baix Ter, revisa
qüestions polèmiques com ara si
és certa la relació lineal en la ca
dena tròfica entre poblacions de
peixos, garotes i algues. «És el
primer cop —assenyala Hereu—
que s’ha analitzat com actuen
aquests processos simultània
ment en poblacions naturals a la
Mediterrània, dins i fora d’àrees
protegides. Estudiant les relaci
ons depredador-presa amb les
sèries temporals a les Medes,
hem vist que els peixos poden
controlar en certa mesura les po
blacions d’eriçons marins, però la
correlació no és directa». L’arxi
pèlag de les Medes, on la pesca
es va prohibir el 1983, seria l’úni
ca reserva marina mediterrània
on s’han monitoritzat tots els ni
vells tròfics dels ecosistemes ma

rins durant un període de temps
llarg. «Es evident —diu Hereu—
que les reserves donen molts
beneficis a la societat però tot
l’esforç de molts anys per con
servar els ecosistemes podria
perdre’s de cop si no continuem

© Bernat Hereu / Dept. Ecologia UB.

protegint els espais naturals».
Signen també l’article Cristina Li
nares i Mikel Zabala (Departa
ment d’Ecologia, UB); Enric Sala
(CEAB-CSIC); Joaquim Garra
bou i Antoni Garcia Rubies (ICMCSIC), i David Díaz (IEO).
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Trobat un
mecanisme que
prevé alteracions
en la formació
neuronal
Les alteracions en el pro
cés de formació de neuro
nes durant el desenvolupa
ment del sistema nerviós
dels vertebrats, anomenat
neurogènesi, es relacionen
amb la presència natural
d’una molècula inhibidora
(Delta) de la formació de
neurones a les regions veï
nes al teixit apte per a la
neurogènesi. Aquesta és la
principal conclusió d’un
treball publicat a la revista
Development, en què han
participat Marta Ibañes i
Pau Formosa-Jordan, del
Departament d’Estructura i
Constituents de la Matèria,
en col·laboració amb un
equip del CSIC.
El treball demostra que
l’absència de la molècula
Delta a les regions veïnes
redueix la robustesa del
procés neurogènic, la qual
cosa sovint es tradueix en
un augment de producció
de neurones o la presència
d’alteracions morfològi
ques en els fronts. Aques
tes alteracions podrien ser
letals per al correcte des
envolupament del sistema
nerviós.

Estudiar els processos geològics a escala
Reproduir estructures geològiques a escala i facilitar l’estudi en tres dimensions dels processos geològics
que determinen el relleu són els principals objectius del nou Laboratori de Modelització Analògica Geomodels,
una instal·lació pionera en l’entorn universitari a Catalunya, i capdavantera també a Europa, inaugurat el maig
passat. El Laboratori, dirigit pel catedràtic Josep Anton Muñoz i amb el professor Oriol Ferrer com a tècnic,
s’ubicarà a la Facultat de Geologia i representarà un nou element del Laboratori de Simulació de Processos
Geològics (SIMGEO), una unitat mixta impulsada per la Facultat de Geologia de la UB i l’Institut de Ciències
de la Terra Jaume Almera (ICTJA-CSIC). El Laboratori ha estat impulsat en el marc d’un projecte d’infraes
tructures científiques, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional del Ministeri de Ciència i
Innovació del Govern espanyol, l’empresa Statoil i el BKC. Aquesta nova infraestructura permetrà ampliar el
marc dels treballs de modelització numèrica i modelització estructural en 3D, una de les línies de recerca
principals de l’Institut de Recerca Geomodels i del Grup de Geodinàmica i Anàlisi de Conques de la UB, i
contribuirà a millorar el coneixement del comportament geomecànic del terreny, els sistemes geològics i dels
processos que determinen la formació, localització i qualitat de recursos i reservoris geològics.

Dissenyat un nou ‘memristor’
Un memristor (acrònim format a partir de l’anglès
memory resistor) és un tipus de dispositiu electrò
nic que modifica la seva resistència al pas d’un
corrent i un dels elements que pot revolucionar el
món de les memòries no volàtils.
Els investigadors de la Facultat de Física de la
UB Blas Garrido i Olivier Jambois han desenvolu
pat una nova tècnica que permetria desenvolupar

Avenços en realitat virtual
Una recerca encapçalada per l’investigador
de la UB Mel Slater posa de manifest que,
utilitzant la realitat virtual, es pot arribar a
percebre com a propi un braç tres o quatre
vegades més llarg del que seria l’extremitat
real de qualsevol persona, fins i tot quan
aquest és tan llarg que provoca una enorme
asimetria al cos.
Tenim la creença que els nostres cos
sos, tret del lent procés de creixement i en
velliment, són fixos i immutables. En els úl

memristors compatibles amb la tecnologia de mi
croelectrònica ja existent i que, per tant, es podrien
comercialitzar.
Aquests dispositius tenen una gamma d’aplica
cions potencials molt àmplia en el desenvolupa
ment de memòries d’alta densitat, de xarxes neu
ronals o en l’arquitectura de processadors. Els
memristors permetrien fabricar memòries molt més
ràpides que les actuals, amb més capacitat i menys
consum energètic. Les estimacions fetes pels in
vestigadors apunten que la capacitat podria aug
mentar en un factor 10 i que el consum disminuiria
unes cent vegades.
L'equip de la UB, que està en procés de paten
tar aquesta tècnica, ha dut a terme el disseny i la
caracterització electrònica i òptica d’aquest dispo
sitiu, que treballa a escala molecular. Una de les
novetats és que el memristor desenvolupat funci
ona en condicions ambientals de pressió i tempe
ratura, i que es basa en la tecnologia del silici, la
que s’utilitza actualment en microelectrònica.

tims anys, però, s’han dut a terme
investigacions en què s’han incorporat ob
jectes externs a través de la realitat virtual, i
© Raül Toran/IDIBELL
els resultats de les diverses recerques de
safien aquest punt de vista lògic: sembla
que el cervell humà accepta ràpidament
canvis importants del cos.
L’ampliació de l’espai corporal (un cos
amb extremitats més llargues ocupa més
volum que un cos normal) també afecta l’es
pai que hi ha al voltant del nostre cos i que
es coneix amb el nom d’espai personal, un
espai que quan és envaït per un objecte o

una persona es percep com una amenaça
o bé una mostra de confiança.
Aquests resultats mostren la mal·
leabilitat de la nostra representació corporal,
fins i tot en els casos en què s’incorporen
grans asimetries en el cos, que no corres
ponen en absolut a la mitjana de la forma
corporal humana. Aquest tipus de recerca
ajudarà els neurocientífics a entendre la ma
nera com el cervell representa el cos i, en
última instància, també pot ajudar les per
sones a superar malalties basades en dis
torsions de la imatge corporal.

recerca

Nova família de proteïnes mitocondrials clau per al cervell
Un equip de l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) lide
rat per Eduardo Soriano, catedràtic i director del Departament de
Biologia Cel·lular de la UB, descriu a la revista Nature Communications una nova família de sis gens que regulen el moviment i la
posició dels mitocondris a les neurones. Es tracta d’un clúster de
sis gens que podria estar alterat en patologies neurològiques (Par
kinson, malaltia de Charcot-Marie-Tooth), causades per alteracions
de gens que regulen el transport dels mitocondris. També hi ha
participat Jordi Garcia-Fernàndez, catedràtic del Departament de
Genètica i membre de l’Institut de Biomedicina de la UB (IBUB),
adscrit al campus d'excel·lència internacional Barcelona
Knowledge Campus (BKC). L’estudi revela que aquests gens no

més es troben en els mamífers més evolucionats (els euteris, amb
fecundació i desenvolupament interns). Tal com explica Eduardo
Soriano, «la troballa indica la importància de la biologia dels mito
condris. Quan el cervell va evolucionar en volum, funció i estruc
tura, el procés de transport de mitocondris també es va fer més
complex i probablement va requerir mecanismes addicionals de
control». En opinió de Jordi Garcia-Fernàndez, «així mateix, i tenint
en consideració l’origen del clúster gènic en la transició entre ma
mífers primitius com els marsupials (cangurs) i la resta de mamífers
placentaris, és temptador llançar la hipòtesi que el seu origen es
tigui lligat a l’increment en complexitat del còrtex cerebral en el
llinatge evolutiu fins a l’home».

Compostos industrials poden provocar efectes similars a l’ELA
El consum de determinats nitrils,
molt abundants a la natura i uti
litzats en la indústria, provoca
símptomes similars a la intoxica
ció per cianur. Aquest fet sugge
reix que en la metabolització
d'aquests nitrils es produeix l'alli
berament d'aquest compost,
que és el responsable de la into
xicació aguda. Alguns nitrils alli
beren menys cianur o ho fan
d'una manera més lenta; aquests
són els que provoquen neuroto
xicitat i síndromes neurològiques.
Un estudi dirigit per l’investi
gador Jordi Llorens, catedràtic
del Departament de Ciències
Fisiològiques II de la UB i mem
bre de l’IDIBELL, mostra com el
nitril IDPN provoca síndromes
neurològiques semblants a les
de l'esclerosi lateral amiotròfica
(ELA), una greu malaltia degene

rativa neuromuscular. Segons el
treball, publicat Neuropathology
and Applied Neurobiology, les
rates de laboratori exposades a
l’IDPN presenten acumulacions

de neurofilaments molt similars a
les que apareixen en l'ELA. La
similitud ha permès estudiar
l'efecte de l’IDPN per compren
dre la biologia dels neurofila

ments en la malaltia de l'ELA i
comprovar que l’axonopatia pro
voca una pèrdua marcada de
neurofilaments als terminals de
les neurones motores.

© Raül Toran/IDIBELL

Com és el sistema olfactiu dels mamífers?
El sentit de l’olfacte dels mamífers és un sis
tema de detecció química excel·lent que
sobrepassa de lluny qualsevol reproducció
feta per la mà de l’home. Fa molt temps que
els investigadors intenten analitzar i recrear
el sistema olfactiu animal per desenvolupar
nassos artificials. Ara, en un estudi que han
dut a terme els professors del Departament
d’Electrònica de la UB Santiago Marco,
Agustín Gutiérrez Gálvez i Jordi Fonollosa,

tots tres membres de l’Institut de Bioengi
nyeria de Catalunya (IBEC), s'analitza com es
codifica i es processa la informació química
del sistema olfactiu dels mamífers, concreta
ment de les rates.
Al treball, publicat a la revista PloS ONE,
es va veure que un sistema olfactiu particular
s’adapta a les propietats estadístiques del
conjunt de substàncies químiques a les
quals es veu exposat. Això va implicar un

gran treball de mapatge sistemàtic, a causa
del gran nombre de receptors que tenen les
rates i l'enorme quantitat de lligands poten
cials. També es va estudiar la capacitat de
distingir olors, depenent de la distribució, i la
correlació entre receptors. Així s’ha establert
una combinació de sensors més selectius
per a les olors crítiques i una col·lecció de
sensors menys selectius per cobrir àrees
més grans de l’espai olfactiu.
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Marc Font Trasserra, estudiant del
postgrau d’Assessorament Lingüístic,
Gestió del Multilingüisme i Serveis Edi
torials, i l’empresa Galetes Trias han es
tat els guanyadors de la 19a edició del
Premi Carme Serrallonga.
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El catedràtic Miquel Canals, cap del
Grup de Recerca Consolidat (GRC) Ge
ociències Marines de la UB, ha ingressat
a la Secció de Ciències i Tecnologia de
l’Institut d’Estudis Catalans.

El mes de maig es va atorgar la Meda
lla d'Or de la Universitat de Barcelona a
la Fundació Vicente Ferrer, una ONG
de desenvolupament compromesa amb
les castes més pobres de l'Índia. Entre
els seus projectes més representatius hi
ha tres hospitals generals —un d'ells,
per tractar la sida, supervisat per l'Hos
pital Clínic de Barcelona—, un centre de
control neonatal, 14 clíniques rurals,
1.696 escoles, la construcció d'uns
30.000 habitatges i al voltant de 2,7 mi
lions d'arbres plantats.

L’obra El diàleg en Ramon Llull: l’expressió literària com a estratègia apologètica, del catedràtic de Literatura Ibe
roromànica Roger Friedlein, editada
per Publicacions i Edicions de la UB, ha
estat guardonada amb el Premi Crítica
Serra d’Or de catalanística 2012. El Ser
ra d’Or de traducció, al seu torn, ha es
tat concedit a Helena Vidal, professora
emèrita del Departament de Lingüística
de la UB, per Armènia en prosa i en
vers, d’Óssip Mandelstam. 1

El treball Mujeres, paz y seguridad.
Valoración del impacto de la resolución
1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en relación al empoderamiento de las mujeres y su inclusión en
los procesos de paz, de l’estudiant de
batxillerat Ana Génova Tesoro, ha
guanyat la setena edició del Premi de
Recerca per a la Pau que convoca la UB
en el marc del programa PAULA d’edu
cació per a la pau. 2

Les estudiants de la UB Gloria Guirao, de la Facultat de Geografia i Histò
ria, i Ana Llorens, de la Facultat de
Belles Arts, han guanyat la primera edi
ció del programa Jove Comissariat, or
ganitzat pel Museu d’Art Modern i Con
temporani de Santander i Cantàbria
(MAS) i la Fundació Santander Creativa,
amb el projecte «White room, black con
tract», una mostra sobre el problema de
les polítiques migratòries i els matrimo
nis de conveniència a Espanya.

El primer i segon premis en la catego
ria de poesia del Certamen Literari An
tonio Vilanova d’enguany han estat, res
pectivament, per a Andrea Genovart,
d’Estudis Literaris, per l’obra «Espolia
ció», i per a Alba Jiménez, de Filologia
Hispànica, per «Los de la estirpe de llu
via». En la modalitat de prosa, el primer
premi se’l va endur Patricia Palomar,
del màster de Teoria de la Literatura i
Literatura Comparada, per l’obra «La
Sra. María», i el segon, Silvia Juven-
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teny, de Filologia Anglesa, per «Vida
facultat-iva».
El professor de la UB Rogelio Martín, cap del Servei de Microbiologia de
l’Hospital Universitari de Bellvitge i pro
fessor del Departament de Patologia i
Terapèutica Experimental de la Facultat
de Medicina al campus de Bellvitge, ha
estat guardonat amb el Premi Amadeo
Foz per la seva brillant trajectòria com a
microbiòleg clínic i professor.
La professora d’Estudis Gallecs i Por
tuguesos Elena Losada ha rebut el
premi més reconegut de traducció del
portuguès, el Giovanni Pontiero, convo
cat per la Universitat Autònoma de Bar
celona i l’Institut Camões, per la traduc
ció de les cartes que l’escriptora
brasilera Clarice Lispector va enviar a les
seves germanes entre el 1940 i el 1957,
Minhas queridas.
L’Associació Portuguesa de Medicina
Dental Hospitalària (APMDH) ha home
natjat els nous membres honoraris
d’aquesta institució: el Dr. Josep M.
Ustrell Torrent, expert en estomatologia
i professor titular del Departament
d’Odontoestomatologia de la Facultat
d’Odontologia de la UB; el Dr. Fernando
de Morais Branco, primer doctor en
Odontologia a Portugal amb la tesi Aportació a l’estudi de la pròtesi adhesiva, diri
gida pel catedràtic Joan Salsench Cabré,
cap del Departament d’Odontoestomato
logia UB; i el Dr. João Correia Pinto,
especialista en estomatologia i director
del Servei d'Estomatologia de l'Hospital
de São João do Porto, que manté un
conveni de postgrau amb la UB.

Al mes de juny es va fer públic el Pre
mi Gruber de Cosmologia 2012, un dels
més importants en el seu camp, que
reconeix el treball dut a terme per l’equip
Wilkinson Microwave Anisotropy Probe
(WMAP) en relació amb les anisotropies
de la radiació de fons, una recerca en
què va participar Licia Verde, actual
ment investigadora ICREA de l’Institut
de Ciències del Cosmos de la UB
(ICCUB). Licia Verde és l'única científica
d’un centre espanyol que ha col·laborat
en el projecte i la segona autora d’un
dels articles més rellevants d’aquest
equip.
El catedràtic d’Economia Aplicada de
la UB Jordi Suriñach ha estat elegit
president de l’Associació Espanyola de
Ciència Regional (AECR).
El catedràtic Abel Mariné, del Depar
tament de Nutrició i Bromatologia de la
Facultat de Farmàcia de la UB, ha estat
distingit en la segona edició dels Premis
Gastronòmics Llorenç Torrado, en la ca
tegoria de divulgadors. 3
La Federació Espanyola d’Esports de
Persones amb Discapacitat Física
(FEDDF) ha atorgat el Premi Joan Palau
de les Lletres d’enguany a Mercedes
Ríos, doctora en Ciències de l’Educació
per la UB i professora de la Facultat de
Formació del Professorat, pel llibre Deportistas sin adjetivos.
L’estudiant de la UB Xavier Roca
Maza ha rebut de la Societat Europea
de Física una menció especial per la se
va tesi doctoral dirigida pels professors
del Departament d'Estructura i Consti
tuents de la Matèria de la UB Xavier
Viñas i Mario Centelles. El treball tracta
sobre l'energia de simetria nuclear i pro
posa un nou model vàlid per a la des
cripció de nuclis i de la matèria existent
a les estrelles de neutrons. 4

La primera edició del concurs literari
Flor de Sant Joan, organitzat per la Sec
ció de Filologia Eslava del Departament
de Lingüística General, ha atorgat la Flor
de falguera (millor relat en català) a Marina Núñez Romero; la Flor de helecho
(castellà) a Irene Vidal Oliveras; la
Kwiat paproci (polonès) a Grażyna
Kuźniak; i la Цветок папоротника
(rus) a Victoria Fidchak.

El catedràtic de Comptabilitat de la UB
Alfredo Rocafort i Nicolau ha estat
elegit degà president de la Reial Acadè
mia de Doctors (RAD).

El Consell Superior d’Esports (CSD) i
l’Institut de la Dona han distingit la UB
com la tercera millor universitat en la
promoció esportiva per a dones univer
sitàries.

El primer premi de la tercera edició
del concurs «Els enigmes congelats»,
adreçat a estudiants de secundària i
coordinat pel Vicerectorat d'Estudiants
i Política Lingüística, a través de la Uni

tat de Cultura Científica i Innovació
(UCC+i), ha estat per al treball Per què
el cos humà està calent?, de Clara Fabregat, estudiant de l'IES Terrassa. En
aquesta convocatòria també s’han ator
gat dos segons premis, al treball Com
s’emmagatzemen i es recuperen els
records?, de l’estudiant Anna Gracia,
de l’escola Dominiques de l’Anunciata
de Lleida, i al presentat per l’alumna
Virgínia Morey, de l’escola Virolai, de
Barcelona, per El món dels somnis. 5
La Societat Francesa de Química
(SFQ) ha atorgat el Premi Francoespa
nyol Catalan-Sabatier al catedràtic del
Departament de Química Inorgànica
Santiago Álvarez «per la seva tasca
destacada en química teòrica i la intro
ducció de nous conceptes en la química
de coordinació». 6
El 10 de juliol passat es va fer la pre
sentació dels treballs finalistes al tercer
Premi UB - Ferran Adrià amb Gallina
Blanca, seleccionats entre els 31 treballs
que s'havien presentat en aquesta edi
ció. El jurat va acordar per unanimitat
atorgar el primer premi al treball Química
tres estrelles (fisicoquímica de la cuina
molecular), de Xavier Hernández,
alumne del centre Escola Pia de Sitges,
del qual ha estat tutor el professor Jo
sep Corominas.
El catedràtic de la Facultat de Psicolo
gia Alberto Maydeu Olivares ha estat
escollit president per al període 20132014 de la Societat de Psicometria, una
associació científica internacional dedica
da a aquesta ciència, que cerca nous
mètodes quantitatius en psicologia. 7
La Generalitat de Catalunya ha aprovat
la concessió de la Medalla Narcís Montu
riol a tretze personalitats de l’àmbit inves
tigador català, entre les quals destaquen
Elías Campo, catedràtic del Departa
ment d’Anatomia Patològica, Farmacolo
gia i Microbiologia de la UB i cap de la
Unitat d’Hematopatologia de l’Hospital
Clínic de Barcelona, i Genoveva Martí,
professora d’investigació ICREA de la Fa
cultat de Filosofia de la UB. També ha
estat distingit amb la Placa Narcís Montu
riol l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB
Barcelona), un centre de recerca fundat
per la Generalitat de Catalunya, la UB i el
Parc Científic de Barcelona.
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Càtedres de nova creació
Un acord amb la Fundació Adecco ha permès la creació d'una
càtedra de recerca que, dirigida per la professora de Psicologia
Social Marina Romeo, té l’objectiu fonamental d’analitzar i avaluar
el procés d’integració laboral de les persones amb discapacitat i
l’impacte que tenen les empreses en aquest procés a través de
les seves polítiques de responsabilitat corporativa i gestió dels
recursos humans.
La Universitat de Barcelona ha acordat també amb la Fundació per a la Sostenibilitat Energètica i Mediambiental (FUNSEAM) la creació de la Càtedra de Sostenibilitat Energètica, que
desenvoluparà les seves activitats en el marc de l’Institut d’Eco
nomia de Barcelona (IEB) de la UB i durà a terme un programa de
recerca centrat en el seu àmbit d’actuació: crearà un grup perma
nent de recerca, impulsarà la mobilitat d’investigadors i organitza
rà trobades científiques nacionals i internacionals. La càtedra tin
drà la seu al Parc Científic de Barcelona. La Fundació Bosch i
Gimpera en farà la gestió econòmica i les activitats es desenvolu
paran a la Facultat d’Economia i Empresa, concretament a la seu
de l’IEB.

El llibre blanc de les xarxes
socials
El 97,7 % dels joves que comencen a la
universitat formen part d’alguna xarxa so
cial. Aquesta xifra és un indicador de la
importància que tenen aquestes eines,
que ja no són només un complement de
les vies tradicionals de flux d’informació,
sinó que han adquirit una rellevància de
primer ordre. Recentment s’ha publicat el
Llibre blanc de les xarxes socials de la UB,
un manual dirigit a la comunitat università
ria en línia més nombrosa de l’Estat espa
nyol, amb més de 65.000 seguidors. En el
Llibre blanc es descriuen les estratègies,
els objectius i la manera com cal gestionar
les xarxes socials en què la UB té presèn
cia, amb el repte de donar resposta a la
creixent demanda dels universitaris en
aquestes eines comunicatives.

Altres acords de col·laboració
La UB, a través del Vicerectorat d’Administració, promourà i durà
a terme accions conjuntes amb la Fundació Formació i Treball
(FIT) per afavorir la inserció sociolaboral de col·lectius en risc d’ex
clusió social. El conveni preveu estudiar la viabilitat d’introduir
clàusules dedicades a la contractació —en el marc de concursos
de personal d’administració i serveis— de persones o col·lectius
desafavorits o en risc d’exclusió, com ara aturats de llarga durada,
persones de més de 45 anys, joves amb baixa qualificació, col·
lectius immigrants, persones maltractades o persones amb dis
capacitats, entre d’altres. Així mateix, permetrà que la UB aculli
alumnes en pràctiques dels diferents itineraris formatius que ofe
reix la FIT.
Altres aspectes que preveu aquest acord són la donació de
materials diversos perquè els puguin reutilitzar persones o col·
lectius en risc d’exclusió o per proveir el FIT; la participació en
programes de voluntariat de la Fundació; l’organització de jorna
des de sensibilització; la recollida de roba a través de contenidors,
així com cercar espais de difusió de materials de sensibilització.

Programa formatiu sobre biodisseny

El HUBc, el campus de la salut de la UB, i Biocat, posaran en marxa un programa formatiu
d’innovació en biodisseny amb l’objectiu de formar líders en innovació en el sector de les
tecnologies mèdiques i demostrar que la innovació es pot ensenyar, aprendre i practicar.
Amb aquest programa, que es durà a terme amb la participació d’hospitals i centres
de recerca integrats al HUBc, s’espera obtenir noves propostes en el camp de les tecno
logies mèdiques, capaces de respondre als reptes del segle XXI i aconseguir un impacte
econòmic i social. Aquesta acció, doncs, acabarà representant una millora significativa
per al conjunt de les entitats agrupades sota el HUBc.
El projecte, dotat amb 150.000 euros, forma part de la iniciativa d’educació superior
Moebio, de Biocat, que promou el desenvolupament professional dels emprenedors en
el sector de la salut i les ciències de la vida. També hi col·laborarà el Grup de Biodisseny
de la Universitat d’Stanford, que fa deu anys va crear un programa de característiques
similars i que ja ha assessorat altres universitats americanes i d’altres indrets en propostes
semblants.
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Nova aplicació de la Universitat de
Barcelona per a mòbils: UB Avisos
de qualificacions
Els alumnes de la Universitat de Barcelona
ja poden rebre les seves qualificacions d’una
manera ràpida, fàcil i immediata a través
dels seus dispositius mòbils, gràcies a l’apli
cació gratuïta UB Avisos de qualificacions.
El gran avantatge de l’aplicació és que
permet a l’estudiant conèixer a l’instant les
notes que ha obtingut, mitjançant un avís al
mòbil, en el mateix moment en què les notes
s’incorporen al seu expedient acadèmic. Amb
el mateix avís, a més, l’alumne podrà saber el
dia, l’hora i el lloc de la revisió d’examen en el
cas de les qualificacions provisionals.
A aquesta immediatesa, cal afegir tam
bé la comoditat que suposa per als estudi

Kymos obre un tercer
laboratori al PCB
L’empresa de serveis cientificotècnics Kymos Pharma Services ha
obert un nou laboratori d’immunologia al Parc Científic de Barcelo
na (PCB), que ha estat auditat amb èxit per les autoritats sanitàries
en el compliment de les bones pràctiques de laboratori (BPL).
Kymos ja disposa de tres laboratoris més al PCB en els camps de
la bioanàlisi i del desenvolupament analític i el control de qualitat.
Aquest projecte ha estat possible gràcies a l’acord signat entre
Kymos i la multinacional biotecnològica Ipsen el desembre del 2011,
en virtut del qual Kymos va assumir un equip de científics, equipa
ment i coneixements de l’antiga seu d’R+D d’Ipsen a Espanya.
© Parc Científic de Barcelona (PCB).

ants poder consultar des de qualsevol lloc
la totalitat de l’expedient acadèmic, tant del
curs actual com de cursos anteriors. Així, es
podran consultar les qualificacions provisi
onals i definitives de les convocatòries de
gener, juny i setembre, dels ensenyaments
de primer i segon cicle, de grau i de màster
universitari.
El llançament de la nova aplicació UB
Avisos de qualificacions ha estat possible
gràcies a l’acord de col·laboració entre la
UB i l’empresa Movistar-Telefónica per a la
promoció dels serveis electrònics en mobi
litat, en el marc del contracte de serveis de
telefonia que té la Universitat.

Nou postgrau d’Auditoria
Pública
A partir del curs 2012-2013, s’imparteix a la UB el postgrau
d’Auditoria Pública, amb el qual es vol respondre a la comple
xitat que ha adquirit la funció de control economicofinancer. La
nova titulació és fruit de l’acord de col·laboració de la UB, l’Es
cola d’Administració Pública de Catalunya, el Consell de Col·
legis de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració
Local de Catalunya, el Col·legi d’Economistes de Catalunya i el
Col·legi de Censors Jurats de Comptes.
El postgrau tindrà la finalitat de formar i proporcionar una
visió en profunditat sobre l’activitat econòmica i financera, so
bre comptabilitat pública i control intern en el sector públic, en
especial sobre els instruments d’execució del control financer,
mitjançant tècniques de mostreig i d’auditoria pública. Està
adreçat a secretaris, interventors i tresorers de l’Administració
local, interventors de la Intervenció General de la Generalitat,
funcionaris de la Sindicatura de Comptes de Catalunya o d’al
tres òrgans de control extern, tècnics de l’Administració de la
Generalitat i dels ens locals de Catalunya, llicenciats, diplomats
i graduats universitaris, auditors privats i professionals de les
firmes d’auditoria que presten serveis al sector públic, profes
sionals que ocupen llocs de gestió o d’administració en ens o
empreses del sector públic, i responsables polítics de diferents
administracions del sector públic.

Escola de Llibreria
També aquest curs arrenca a la UB l’Escola de Llibreria amb la
primera proposta formativa del centre: un diploma de postgrau
de Llibreria. La iniciativa és fruit del conveni de col·laboració
signat per la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la
UB i el Gremi de Llibreters de Catalunya.
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Promoció estudiants
d’últim curs
Quota de 0€
primer any
si et fas soci
abans del
31/12/2012

Acabes els teus estudis a la UB aquest any?
Inscriu-te a Alumni UB abans del
30 de setembre i tindràs quota de soci
zero € durant 1 any.

Promoció
PAS i PDI

Quota de 0€
primer any

Si treballes a la UB, inscriu-te a Alumni UB
i tindràs quota zero € el primer any i
un 20% de descompte en les quotes successives (40 €).

